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Høstinformation 

Årets høstbetingelser – Høst 2015 – ligger klar på www.nag.dk .  

NAG ønsker alle kunder en god høst. 
 
Vi står klar til at modtage dine afgrøder i Borup- og Dønnevældeafdeling. Vi gør alt for at 
få så hurtig og smidig en høstindlevering som mulig for dig.  

SMS tjeneste - åbningstider i høst  

Som noget nyt er der mulighed for at modtage sms omkring åbningstider for indlevering 
af korn i høst i vore afdelinger. 
 
        Korrekt placering af markpresenning 
        placeres på kort stub m. 50 cm overlæg  

Afhentning af korn på marken 

For at vi kan afhente kornet hurtigt og effektivt er det vigtigt, at bunkerne ligger op til køre-
fast vej – parallelt med vejen, så bilen kan holde på fast vej under læsning – så høj en 
bunke som muligt – ikke under træer m.m.  
Det gør det lettere for os, og sikrer at vi kan afhente kornet til rette tid. 
Kornbunker der ligger uhensigtsmæssigt og derfor kræver uforholdsmæssig lang tid til at 
suge eller grabbe op, afhentes på timeløn! 
Derfor – planlæg nu inden høsttravlheden, hvor kornet skal lægges i bunke. 
 

 

Vi sætter pris på dit korn  

NAG modtager korn i Dønnevælde- og Borupafdelinger. 
Begge afdelinger har høj modtagekapacitet, analyseapparater til finalafregning af korn og 
flexible åbningstider, der sikrer at din høst kommer godt i hus. 
Husk at informere traktorførere om hvem de kører for og læssets indhold – art og sort. 
Det er vigtigt, at afgrøderne er sortsrene og at NAG får separeret afgrøderne i rigtig kvali-

tet – dermed opnår du den bedste afregningspris. 
 
Har du husket at få fyldt dieseltanken op inden det går løs – ring til NAG og få bestilt die-
selolie til høst. 
 
Markpressenninger til årets høst købes hos NAG. 
Korntestere – NAG har fugtighedsmålere – sikrer, at du kan køre når kornet er tørt – 
utrolig nemme at betjene. 
Bindegarn og net – NAG lagerfører bindegarn  til småballe- og storballepressere. 
Wrapfolie – NAG lagerfører wrapfolie til små og store baller. 

 

Træpiller -  

Ring til NAG LandBOtikken for en kontraktaftale til ny fyringssæson. 
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Fast kørevej 

   

Mød HorsePro på Store Hestedag, Stand 84 
Roskilde Dyrskueplads 5. og 6. sept. 2015. 

          

 
www.horsepro.dk 

Husk! 
Ved levering af 
rapsfrø og hvede 
skal erklæring om 
bæredygtighed ud-
fyldes. 
 

Containerkørsel i høst: AG Transport – 48210909 / 40308320 / 30855066 

Tilbud August  

Køb 4 sække HorsePro – efter eget ønske 
og få 1 spand Staldren 10 kg   TIL KUN kr.10,00 
Så længe lager haves   (normalpris 99,00) 
 

Husk rengøring af vogne 
før indlevering af korn! 

 

http://www.nag.dk/
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Planteavl   

Høsten  

Opstart af høsten kom sent i gang år 
grundet kølig sommer. Hovedhøsten bli-
ver også umiddelbart skubbet til midten 
af august. 
Prisbarometret peger pt. ned, som følge 
af en forventet stor global høst. 
. 
Kvælstof til brødhvede 
Ansøgning om kvælstoftillæg til brød-
hvede høst 2015 foregår i princippet 
som tidligere år. Ansøgningsfrist 11. 
august 2015 kl. 16.30. 
Kontakt NAG for en kvælstofkontrakt. 
 
Husk pligtige efterafgrøder / MFO 
NAG anbefaler olieræddike som efteraf-
grøde til udsåning før høst eller senest 
20. august!  
MFO efterafgrøder skal bestå af mindst 
2 arter. – her tilbyder NAG blandingen 
”Blågul” af olieræddike og honningurt. 
Jo bedre etablering - jo højere N gevinst! 
 
Kalkning belønnes 
Kalkmangel er den hyppigste årsag til 
for lavt udbytte!   
Pletter med dårlig vækst kan som oftest 
henføres til lave reaktionstal. 
Kalk og få max udbytte. 
Ring og bestil nu! 
 
Bemærk – Brødkorn og Maltbyg må 
ikke nedvisnes med Roundup før 
høst! 
 
Snegle – pas på din nye afgrøde 
Kølig og våd sommer har givet sneglene 
optimale vilkår og der registreres om 
meget store forekomster. Sneglene øde-
lægger med bladgnav hvert år nyetable-
rede marker. NAG fører SLUXX snegle-
korn, til bekæmpelse af agersneglen. 
Dosis 7 kg/ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Vintersæd 2015 
 
Vinterraps 
SY Carlo – hybrid – højt stabilt udbytte. 
Arazzo – hybrid – højtydende. 
DK Exalte - hydrid–nyhed– højt udbytte. 
DK Extrovert – hybrid – stærke skulper. 
Mentor – hybrid – kålbrokresistent! 
Quarts – linie – kort og stivstrået 
 
Vinterhvede 
Mariboss – stabilt udbytte og vinterfast. 
Torp – nyhed- højtydende.  
Jensen – god sundhed og udbytte. 
Nakskov – tidlig moden og højrydende. 
KWS Cleveland – højtydende  
 
Ovennævnte sorter er bejdset med   
Celest Formula M. 
 
 
Vinterbyg 
Meridian 6r Mn – robust og højtydende. 
KWS Infinity 2r Mn – stabilt udbytte. 
Wootan 6r – hybrid – tidlig såning. 
 
Vinterrug 
SU Performer – hybrid - højtydende. 
SU Mephisto – hybrid – højtydende. 
KWS Bono – hybrid – tørketolerant. 
Palazzo – hybrid – velkendt pollenPlus. 
Herakles – linie – stabilt udbytte 
 
Triticale 
Gringo 
 
Ovennævnte er NAG`s primære sorti-
ment. Kontakt NAG for en såsædssnak.
  
  

FÅ BEDRE RÅD –  
SPØRG NAG! 

Kalk 
Vidste du, at kalk 
er et multifunktio-

nelt næringsstof. 

VINTERSÆD 
2015 

Se mere på 
www.nag.dk 

 
 

Bestil din vintersæd nu ! 
Vi har robuste sorter med topudbytter.   
Mariboss og KWS Cleveland til tidlig 
levering –  
Ring og forhør. 

Gødning  
direkte fra skib! 

 
NS 27-4 og N 34 

 
Ring og bestil! 

 
 
 

OBS - sidste chance! 
 
Oxitril CM udgår og har 

salgsforbud 28-8-2015.  
Midlet må anvendes frem til 
28-8-2016 og er en uvurderlig 
resistensbryder. 
Dæk dig af nu! 


